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КРАТКА ОБОСНОВКА

Протоколът от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливото и равноправно 
споделяне на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за 
биологичното разнообразие, приет на 29 октомври 2010 г., има за цел да установи по-
лесно предвидими условия за достъп до генетични ресурси; да гарантира споделяне на 
ползите между ползватели и доставчици на генетични ресурси, и накрая да гарантира, 
че се използват единствено правомерно придобити генетични ресурси. Въз основа на 
това, като се има предвид, че развиващите се държави преобладават при предлагането 
на генетични ресурси и традиционни знания, свързани с тези ресурси, Протоколът от 
Нагоя представлява важен инструмент за борба с биопиратството и за възстановяване 
на справедливостта и равноправието в обмена на генетични ресурси, особено в 
контекст, в който ползвателите се намират главно в развитите държави. Все пак при 
изработването на предложената от нея система за прилагане на Протокола от Нагоя 
Комисията очевидно е била загрижена повече за интересите и съображенията на 
ползвателите, отколкото за тези на доставчиците. Изглежда основните приоритети са 
намаляване на тежестите и разходите за ползвателите и предоставянето на лесен 
достъп, докато определено не можем да кажем същото за насърчаването на 
ефективното споделяне на ползите. 

В съответствие с целта за последователност на политиките за развитие, установена в 
член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), този 
регламент възстановява справедлив баланс между доставчици и ползватели на 
генетични ресурси и традиционни знания, свързани с тях, като същевременно 
допринася за опазването на биологичното разнообразие и устойчивото използване на 
компонентите му, в съответствие с целите на Конвенцията за биологичното 
разнообразие. По-конкретно следва да бъде придаден по-строг характер на 
разпоредбите относно прилагането и наблюдението на задълженията на ползвателите за 
дължима грижа, така че да позволят ефективното прилагане на предварителното 
информирано съгласие и взаимно договорените условия по цялата верига на използване 
на генетични ресурси или свързаните с тях традиционни знания. По същия начин, като 
се има предвид, че традиционните знания, притежавани от коренните и местните 
общности, могат да предоставят важна информация за научни открития на потенциално 
ценни генетични или биохимични качества на генетичните ресурси, регламентът на ЕС 
следва да спазва и улеснява прилагането на правата на тези общности, както това е 
установено в Конвенция № 169 на Международната организация на труда относно 
правата на коренното и племенно население, както и в Декларацията на ООН относно 
правата на коренното население, приета от Общото събрание на ООН през 2007 година. 
Освен това ЕС следва да действа проактивно, за да гарантира постигането на целите на 
Протокола от Нагоя относно глобалния многостранен механизъм за споделяне на 
ползите. На практика до въвеждането на многостранен механизъм следва да се 
установи Фонд на Съюза за споделяне на ползите за събиране на вноски за споделяне 
на ползите и те да се насочват за опазване на биологичното разнообразие в световен 
мащаб. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Позоваване -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като взе предвид Конвенцията за 
биологичното разнообразие и 
Протокола от Нагоя за достъп до 
генетични ресурси и за справедливо и 
равноправно споделяне на ползите, 
произтичащи от тяхното 
използване,

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Генетичните ресурси представляват 
генетичният фонд както в природните, 
така и в култивираните или опитомени 
носители и имат значителна и 
нарастваща роля в много стопански 
сектори, включително за 
производството на храни, в горското 
стопанство, разработването на 
лекарства, или също така 
разработването на възобновяеми 
енергийни източници на биологична 
основа.

(2) Генетичните ресурси представляват 
генетичният фонд както в природните, 
така и в култивираните или опитомени 
носители и имат значителна и 
нарастваща роля в много стопански 
сектори, включително за 
производството на храни, в горското 
стопанство, биотехнологията,
разработването и производството на 
лекарства, козметика или също така 
разработването на възобновяеми 
енергийни източници на биологична 
основа.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Традиционните знания, притежавани 
от коренни и местни общности, могат да 
осигуряват важна насочваща 
информация за научното откриване на
интересни генетични или биохимични 
свойства на генетичните ресурси.

(3) Традиционните знания, притежавани 
от коренни и местни общности, могат да 
осигуряват важна насочваща 
информация за научното откриване на
потенциално ценни генетични или 
биохимични свойства на генетичните 
ресурси, включително знания, 
иновации и практики на коренни и 
местни общности, въплъщаващи 
традиционен начин на живот, 
свързан с опазването и устойчивото 
използване на биологичното 
разнообразие. Установените в 
Конвенция №169 на Международната 
организация на труда относно 
правата на коренното и племенно 
население, както и в Декларацията на 
ООН относно правата на коренното 
население, приета от Общото 
събрание на ООН през 2007  година, 
права на тези общности следва да 
бъдат спазвани и мерките за 
прилагане на ЕС следва да улесняват 
това.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Важно е да се припомни, че в 
съответствие с Европейската 
патентна конвенция не се считат за 
патентоспособни растителни 
сортове и животински видове (член 
53, буква а) и биологични по своята 
същност процеси за производство на 
растения и животни (член 53, буква 
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б) . Когато изобретенията са на 
базата на генетични ресурси или 
компоненти на генетични ресурси, в 
патентната заявка, която, наред с 
другото, включва продукти, в това 
число производни, и процеси, 
произтичащи от използването на 
биотехнологии или традиционни 
знания, свързани с генетични ресурси, 
ресурсите следва да се указват и 
произходът им следва да се съобщава 
на съответните органи и да се 
предава на компетентния орган. 
Същото задължение следва да се 
прилага по отношение на правата 
върху нов сорт растения.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Генетичните ресурси следва да се 
пазят in situ и да се използват по 
устойчив начин, а ползите, 
произтичащи от използването им, 
следва да се споделят справедливо и 
равноправно. ЕС и неговите държави 
членки като страни по Конвенцията 
за биологичното разнообразие са се 
ангажирали да спазват посочените 
принципи. ЕС и неговите държави 
членки също така са подписали 
Протокола от Нагоя за достъп до 
генетични ресурси и справедливо и 
равноправно споделяне на ползите, 
произтичащи от тяхното 
използване. Следва да се изгради 
капацитет за ефективното 
прилагане на Протокола. 
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Споделянето на ползите следва 
да се разглежда в контекст, в който 
предлагането на генетични ресурси 
преобладава в богатите на биологично 
разнообразие развиващи се държави, 
докато ползвателите са предимно в 
развитите държави. Освен че 
притежава потенциал да допринесе 
за опазването и устойчивото 
използване на биологичното 
разнообразие, достъпът и 
споделянето на ползите могат да 
допринесат за изкореняване на 
бедността и за устойчивостта на 
околната среда, а оттам – за 
напредъка към постигането на 
Целите на хилядолетието за 
развитие, както това е признато в 
преамбюла на Протокола от Нагоя. 
Прилагането на Протокола от Нагоя 
също следва да цели осъществяването 
на този потенциал.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 4в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Правото на прехрана, установено 
във Всеобщата декларация за правата 
на човека и в член 11 от 
Международния пакт за 
икономически, социални и културни 
права, както и правото на ползване на 
най-високи здравни стандарти, 
признато в член 12 от 
Международния пакт за 
икономически, социални и културни 
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права, са от върховно значение и 
трябва винаги да бъдат спазвани.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 4г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4г) Подобно на генетичните ресурси, 
традиционните знания, свързани с 
тези ресурси, са концентрирани най-
вече в развиващите се държави, по-
конкретно в коренните и местните 
общности. Установените в
Конвенция №169 на Международната 
организация на труда относно 
правата на коренното и племенно 
население, както и в Декларацията на 
ООН относно правата на коренното 
население, приета от Общото 
събрание на ООН през 2007  година, 
права на тези общности следва да 
бъдат спазвани и мерките за 
прилагане на ЕС следва да улесняват 
това.  

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В тази Конвенция е отбелязано, че 
държавите имат суверенни права върху 
генетичните ресурси, намиращи се под 
тяхна юрисдикция, както и власт да 
определят достъпа до тези ресурси. С 
Конвенцията всички договорни страни 
се задължават да улесняват достъпа до 
генетичните ресурси, върху които те 
имат суверенни права. Също така, 
всички страни по Конвенцията се 
задължават да споделят по справедлив и 

(5) В тази Конвенция е отбелязано, че 
държавите имат суверенни права върху 
генетичните ресурси, намиращи се под 
тяхна юрисдикция, както и власт да 
определят достъпа до тези ресурси. С 
Конвенцията всички договарящи се
страни се задължават да улесняват 
достъпа до генетичните ресурси, върху 
които те имат суверенни права, за 
целите на екологично устойчивото 
използване от други страни. Също 
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равноправен начин резултатите от 
научно-изследователски и развойни 
дейности, както и ползите от 
търговското и други видове използване 
на генетичните ресурси, със съответната 
страна по Конвенцията, която 
предоставя тези ресурси. Това 
споделяне следва да се осъществява на
базата на взаимно договорени условия.
В Конвенцията е разгледан също 
достъпът и споделянето на ползите във 
връзка със знанията, нововъведенията и 
практиките на коренни и местни 
общности, имащи значение за 
опазването и устойчивото използване на 
биологичното разнообразие.

така, всички страни по Конвенцията се 
задължават да споделят по справедлив и 
равноправен начин резултатите от 
научно-изследователски и развойни 
дейности, както и ползите от 
търговското и други видове използване 
на генетичните ресурси, със съответната 
страна по Конвенцията, която 
предоставя тези ресурси. Това 
споделяне подлежи на изискване за 
предварително информирано съгласие 
от държавата на произход на 
въпросния ресурс и ползите се 
основават на взаимно договорени 
условия. В Конвенцията е разгледан 
също достъпът и споделянето на 
ползите във връзка със знанията, 
нововъведенията и практиките на 
коренни и местни общности, имащи 
значение за опазването и устойчивото 
използване на биологичното 
разнообразие. Гарантирането на 
справедливо и равноправно 
разпределение на възможностите, 
развитието и ползите от 
използването на генетичните ресурси 
между всички страни по конвенцията 
е действително възможно само ако 
това използване е балансирано и 
устойчиво и местните общности са 
законно включени в процеса.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Протоколът от Нагоя към 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и за справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване
(наричан по-долу „Протокола от 
Нагоя“) е международен договор, 

(6) Протоколът от Нагоя към 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и за справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване
(наричан по-долу „Протокола от 
Нагоя“) е международен договор, 
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сключен на 29 октомври 2010 г. от 
страните по Конвенцията. С Протокола 
от Нагоя значително се разширяват 
общите правила на Конвенцията 
относно достъпа и споделянето на 
ползите от използването на генетични 
ресурси и на традиционни знания във 
връзка с генетичните ресурси.

сключен на 29 октомври 2010 г. от 
страните по Конвенцията. С Протокола 
от Нагоя значително се разширяват 
общите правила на Конвенцията 
относно достъпа и споделянето на 
ползите от използването и 
последващата комерсиализация на 
генетични ресурси и на традиционни 
знания във връзка с генетичните 
ресурси.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Важно е да се формулира ясна и 
надеждна рамка за прилагането на 
Протокола от Нагоя, която да подобри 
наличните възможности за базиращи 
се на природните дадености научно-
изследователски и развойни дейности 
в ЕС. Също така, от съществено 
значение е да се предотвратява
използването в ЕС на незаконно 
придобити генетични ресурси или на 
традиционни знания във връзка с
генетичните ресурси, както и да се
подкрепя реалното прилагане на
ангажименти за споделяне на 
ползите въз основа на взаимно 
договорени условия между 
доставчиците и ползвателите на
генетични ресурси.

(8) Важно е да се формулира ясна и 
надеждна рамка за прилагането на 
Протокола от Нагоя, която следва да
подкрепи основната му цел, а именно 
опазването на биологичното 
разнообразие и устойчивото 
използване на компонентите му, 
както и справедливото и равноправно 
споделяне на ползите, произтичащи 
от използването на генетични ресурси. 
Това включва предотвратяването на 
използването в ЕС на незаконно 
придобити генетични ресурси или на 
традиционни знания във връзка с тези
ресурси. От съществено значение е 
също така да се укрепят наличните 
възможности за базиращи се на
природните дадености научно-
изследователски и развойни дейности 
в Съюза, по-конкретно чрез 
подобряване на условията за правна 
сигурност във връзка с използването 
на генетични ресурси и традиционни 
знания.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Биопиратството, което се 
състои в непозволено извличане на 
генетични ресурси или непозволено 
използване или последваща 
комерсиализация на продукти, 
основаващи се на такива ресурси или 
свързани с тях традиционни знания, 
следва да се забрани и да подлежи на 
наказателни санкции в съответствие 
с Директива 2008/99/ЕО.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 8б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Създадената с настоящия 
регламент рамка е необходима и с 
оглед поддържането и увеличаването 
на доверието между страните, 
коренните и местните общности, 
както и групите заинтересовани 
страни, участващи в достъпа до и 
споделянето на ползите от 
генетичните ресурси.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) От съображения за правна 
сигурност, важно е правилата за 
прилагане на Протокола от Нагоя да са 
валидни за такива генетични ресурси 

(9) От съображения за правна сигурност, 
важно е правилата за прилагане на 
Протокола от Нагоя да са валидни за
ново придобиване и ново използване на
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или свързани с тях традиционни знания,
до които е получен достъп след 
влизането в сила в ЕС на Протокола от 
Нагоя.

генетични ресурси или свързани с тях 
традиционни знания, което е започнало
след влизането в сила в ЕС на 
Протокола от Нагоя.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Важно е да се дефинира, в 
съответствие с Протокола от Нагоя, че 
понятието „използване на генетични 
ресурси“ означава научно-
изследователска и развойна дейност във 
връзка с генетичния или биохимичен 
състав на образци от генетичен 
материал, което включва научно-
изследователска и развойна дейност 
върху изолирани съставки, извлечени от 
генетичен материал, придобит в страна 
по Протокола от Нагоя.

(Не се отнася до българския текст)

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14). С оглед осигуряване на реално 
прилагане на Протокола от Нагоя, 
всички ползватели на генетични ресурси 
и на традиционни знания във връзка с 
такива ресурси следва да упражняват 
надлежно усърдие, за да се гарантира, 
че използваните генетични ресурси и 
свързаните с тях традиционни знания са 
придобити в съответствие с 
действащите нормативни изисквания, 
както и да се осигури, в съответните 
случаи, споделяне на ползите. Но като 
се има предвид разнообразието на 
видовете ползватели в ЕС, не е уместно 

(14). С оглед осигуряване на реално 
прилагане на Протокола от Нагоя, 
всички ползватели на генетични ресурси 
и на традиционни знания във връзка с 
такива ресурси следва да полагат 
дължима грижа, за да се гарантира, че 
използваните генетични ресурси и 
свързаните с тях традиционни знания са 
придобити в съответствие с 
действащите нормативни изисквания, 
както и да се осигури, че когато е 
необходимо, се осъществява 
справедливо и равноправно споделяне 
на ползите. Но като се има предвид 
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да се задължават всички потребители да 
предприемат едни и същи мерки за 
упражняване на надлежно усърдие.
Ето защо следва да бъдат 
формулирани минимално 
необходимите характеристики на 
мерките за надлежно усърдие. За 
избора от страна на ползвателите на 
конкретни варианти по отношение 
на прилаганите инструменти и мерки 
следва да се съдейства чрез 
признаването на най-добри практики, 
както и чрез допълнителни мерки, 
изразяващи се в секторни правилници 
за поведение, типови договорни клаузи 
и указания, с оглед подобряване на 
правната сигурност и снижаване на 
разходите. Задължението на 
ползвателите да съхраняват информация 
относно достъпа и споделянето на 
ползите следва да бъде ограничено във 
времето, в съответствие с времевия 
обхват на евентуално нововъведение.

разнообразието на видовете ползватели 
в ЕС, не е уместно да се задължават 
всички потребители да предприемат 
едни и същи мерки за полагане на 
дължима грижа. Прилаганите 
инструменти и мерки за улесняване на 
полагането на дължима грижа, които 
са се доказали като надеждни и 
ефикасни, следва да се подкрепят чрез 
признаването на най-добри практики. 
Секторните правилници за поведение, 
типови договорни клаузи и указания
също следва да се подкрепят с оглед 
подобряване на правната сигурност и 
снижаване на разходите. Задължението 
на ползвателите да съхраняват 
информация относно достъпа и 
споделянето на ползите следва да бъде 
ограничено във времето, в съответствие 
с времевия обхват на евентуално 
нововъведение.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Важна роля при 
идентифицирането на такива мерки за
надлежно усърдие, които да са особено 
подходящи за спазване на изискванията 
на системата за прилагане на Протокола 
от Нагоя с висока степен на правна 
сигурност и при ниски разходи, следва 
да имат най-добрите практики, 
разработени от ползватели на 
генетични ресурси. За да спазват 
изискванията, ползвателите биха 
могли да доразвият съществуващите 
правила за достъп и споделяне на 
ползите, разработени за нуждите на 
академичния сектор и различните 
промишлени отрасли. Например, 

(16) Следва да се оценят най-добрите 
практики, разработени от
ползвателите или организация с 
интерес и експертен опит в 
използването на генетични ресурси, 
както и в достъпа и споделянето на 
ползите. Ако бъдат преценени като 
полезни и в съответствие с 
Протокола от Нагоя и настоящия 
регламент, те следва да бъдат взети 
предвид при идентифицирането на 
такива мерки за дължима грижа, които 
да са особено подходящи за спазване на 
изискванията на системата за прилагане 
на Протокола от Нагоя с висока степен 
на правна сигурност и при ниски 
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асоциации на ползватели могат да 
поискат от Комисията да признае за 
най-добра практика дадена конкретна 
комбинация от процедури, инструменти 
или механизми, чието прилагане се 
контролира от съответната асоциация.
От своя страна, компетентните органи 
на държавите членки ще са длъжни да 
приемат, че прилагането от даден 
ползвател на призната най-добра 
практика намалява риска този ползвател 
да не е спазил изискванията и оправдава 
намаляване на съответните проверки.
Същото следва да бъде валидно и за 
най-добрите практики, възприети от 
колектива на страните по Протокола от 
Нагоя.

разходи. Ползвателите биха могли да 
доразвият съществуващите правила за 
достъп и споделяне на ползите, 
разработени за нуждите на академичния 
сектор и различните промишлени 
отрасли, при условие че те улесняват 
ползвателите да спазват 
задълженията си, които включват 
справедливо и равноправно споделяне 
на ползите. Например, асоциации на 
ползватели могат да поискат от 
Комисията да признае за най-добра 
практика за улесняване на спазването 
на задълженията на ползвателите
дадена конкретна комбинация от 
процедури, инструменти или 
механизми, чието прилагане се 
контролира от съответната асоциация.
От своя страна, компетентните органи 
на държавите членки ще са длъжни да 
приемат, че прилагането от даден 
ползвател на призната най-добра 
практика намалява риска този ползвател 
да не е спазил изискванията и оправдава 
намаляване на съответните проверки.
Същото следва да бъде валидно и за 
най-добрите практики, възприети от 
колектива на страните по Протокола от 
Нагоя.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Ползвателите следва да декларират 
в определени моменти от веригата на 
дейностите, формиращи ползването,
че са упражнили надлежно усърдие.
Подходящи моменти за такова 
деклариране са: получаването на 
публични средства за научни 
изследвания, при подаване на заявка за 
разрешение за пазарно разпространение 
на продукт, разработен на базата на 

(17) Ползвателите следва да декларират 
в определени моменти от веригата на 
дейностите, че са положили дължима 
грижа, и да предоставят 
доказателство за това. Подходящи 
моменти за такова деклариране са:
установяване на предварително 
информирано съгласие и взаимно 
договорени условия, получаването на 
публични средства за научни 
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генетични ресурси, или по време на 
комерсиализацията на съответния 
продукт, ако такова разрешение не се 
изисква. По-специално, декларацията, 
подавана при заявка за разрешение за 
пазарно разпространение, не трябва да 
представлява част от разрешителната 
процедура като такава и трябва да бъде 
насочена към компетентни органи, 
определени във връзка с настоящия 
Регламент.

изследвания, при заявка за придобиване 
на права върху интелектуалната 
собственост пред съответната 
национална, регионална или 
международна институция, при
подаване на заявка за разрешение за 
пазарно разпространение на продукт, 
разработен на базата на генетични 
ресурси, или по време на 
комерсиализацията на съответния 
продукт, ако такова разрешение не се 
изисква. По-специално, декларацията, 
подавана при заявка за права върху 
интелектуалната собственост или 
при заявка за разрешение за пазарно 
разпространение, не трябва да 
представлява част от разрешителната 
процедура като такава и трябва да бъде 
насочена към компетентни органи, 
определени във връзка с настоящия 
регламент.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Събирането на генетични ресурси в 
естествена среда се извършва главно с 
нестопанска цел от университетски 
научно-изследователски или 
колекционерски центрове. В голямото 
мнозинство от случаите и в почти 
всички сектори, достъпът до 
новосъбраните генетични ресурси се 
получава чрез посредници, колекции 
или агенти, които придобиват генетични 
ресурси в трети държави.

(18) Събирането на генетични ресурси в 
естествена среда се извършва главно с 
нестопанска цел от университетски 
научно-изследователски или 
колекционерски центрове. В голямото 
мнозинство от случаите и в почти 
всички сектори, достъпът до 
новосъбраните генетични ресурси се 
получава чрез посредници, колекции 
или агенти, които придобиват генетични 
ресурси в трети държави. Настоящият 
регламент следва да гарантира, че 
разпоредбите на взаимно 
договорените условия за 
първоначалния достъп по отношение 
на предаването на трети лица се 
спазват от всички участващи 
страни. В много случаи последващо 
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използване или комерсиализация 
може да изисква ново предварително 
информирано съгласие и нови взаимно 
договорени условия.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Колекциите представляват
големи доставчици на генетични 
ресурси и свързани с тях традиционни 
знания, използвани в ЕС. Необходимо е
да бъде създадена система от ползващи 
се с доверие колекции в ЕС. Тази 
система следва да гарантира, че 
колекциите, включени в Европейския 
регистър на ползващи се с доверие 
колекции, реално прилагат мерки за 
доставяне на трети лица само на такива 
образци, които са придружени с 
документация, удостоверяваща законно 
придобиване, както и за определяне на 
взаимно договорени условия, когато 
това е необходимо. Системата от 
ползващи се с доверие в ЕС колекции 
значително ще намали риска от 
използване в ЕС на незаконно 
придобити генетични ресурси.
Компетентните органи на държавите 
членки ще са длъжни да проверяват 
дали дадена колекция съответства на 
изискванията за признаване като 
ползваща се с доверие в ЕС колекция. За 
ползвателите, придобили генетични 
ресурси от колекция, включена в 
Европейския регистър, следва да се 
счита че са упражнили надлежно 
усърдие по отношение на намирането на 
цялата необходима информация. Това 
би било особено благоприятно за 
академичните научно-изследователски 
организации, както и за малките и 

(19) Повечето колекции представляват
най-достъпните доставчици на 
генетични ресурси и свързани с тях 
традиционни знания, използвани в ЕС.
В качеството си на доставчици те 
могат да играят важна роля за 
подпомагането на други ползватели в 
системата на наблюдението на 
спазването на задълженията им. За 
да се постигне това, е необходимо да 
бъде създадена система от ползващи се 
с доверие колекции в ЕС. Тази система 
следва да гарантира, че колекциите, 
включени в Европейския регистър на 
ползващи се с доверие колекции, реално 
прилагат мерки за доставяне на трети 
лица само на такива образци, които са 
придружени с документация, 
удостоверяваща законно придобиване, 
както и за определяне на взаимно 
договорени условия, когато това е 
необходимо. Системата от ползващи се 
с доверие в ЕС колекции значително ще 
намали риска от използване в ЕС на 
незаконно придобити генетични 
ресурси. Компетентните органи на 
държавите членки ще са длъжни да 
проверяват дали дадена колекция 
съответства на изискванията за 
признаване като ползваща се с доверие в 
ЕС колекция. За ползвателите, 
придобили генетични ресурси от 
колекция, включена в Европейския 
регистър, следва да се счита, че са 
положили дължима грижа по 
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средни предприятия. отношение на намирането на цялата 
необходима информация. Това би било 
особено благоприятно за академичните 
научно-изследователски организации, 
както и за малките и средни 
предприятия.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 19а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Ползващите се с доверие в Съюза 
колекции следва да се присъединят 
към целта на Протокола от Нагоя. Те 
следва да допринесат за повишаване 
на осведомеността и изграждането 
на капацитет, в съответствие с 
членове 21 и 22 от Протокола, 
доколкото това позволяват ресурсите 
на тяхно разположение. За тези 
дейности компетентните органи 
могат да предвидят финансиране за 
колекциите. Всяка ползваща се с
доверие колекция в Съюза следва да се 
старае да допринесе за усилията за 
документиране на традиционните 
знания, свързани с генетичните 
ресурси, в сътрудничество, когато е 
целесъобразно, с коренните и 
местните общности, органите, 
антрополозите и други участници. 
Посочените знания следва да се 
обработват при цялостно спазване на 
съответните права. Информацията 
относно тези знания следва да се 
публикува, когато това е полезно и по 
никакъв начин не противоречи и не 
възпрепятства защитата на 
съответните права.
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Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Член 18 от Протокола от Нагоя 
предвижда всяка страна да 
гарантира, че съществува 
възможност за правна защита в 
съответствие с приложимите 
условия на правораздаването по 
тяхната правна система, в случаи на 
спорове, възникнали във връзка с 
взаимно договорени условия. 
Договарянето на условията приема 
формата на частноправни 
споразумения. В качеството им на 
страни по Протокола от Нагоя, 
държавите – членки на ЕС, трябва да 
въведат механизми за правна защита. 
Тези механизми следва да бъдат 
сходни във възможно най-голяма 
степен.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Европейският съюз следва да 
действа проактивно, за да се 
гарантира постигането на целите на 
Протокола от Нагоя по отношение 
на световния многостранен 
механизъм за споделяне на ползите, 
така че да се повишат световните 
ресурси за подкрепа на опазването на 
биологичното разнообразие и 
устойчивото използване на неговите 
компоненти.
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Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 22б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) Принципът за споделяне на 
ползите, установен в член 10 от 
Протокола от Нагоя, следва да се 
прилага от страна на Съюза, докато
не бъде установен световен 
многостранен механизъм, както е 
предвидено в Протокола. До 
въвеждането на многостранен 
механизъм следва да се установи Фонд 
на Съюза за споделяне на ползите за 
събирането на вноски за споделяне на 
ползите, които да се насочват за 
опазване на биологичното 
разнообразие като цяло. За тази цел 
на Комисията следва да се делегира 
правомощие за приемане на актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз по отношение на подробните 
критерии и правила за споделяне на 
ползите в ситуации, в които 
генетичните ресурси са добити от 
области извън юрисдикцията на 
държавите членки или държавата на 
произход на тези ресурси не може да 
бъде установена, или не е възможно 
да се предостави или да се получи 
предварително информирано съгласие. 
Особено важно е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе необходимите 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигурява едновременно и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Чрез Платформата на ЕС за достъпа 
до генетични ресурси следва да се 
осигури възможност за дискусии, като в 
същото време тя следва да допринася за 
рационализиране на условията за достъп 
в държавите членки и на структурата и 
действието на режимите за достъп, а 
също и на условията за опростен достъп 
в случаите на научни изследвания с 
нестопанска цел, на практикуването на 
достъп до колекции в ЕС, на достъпа на 
заинтересовани лица от ЕС в трети 
държави и на споделянето на най-добри 
практики.

(23) Чрез Платформата на ЕС за достъпа 
до генетични ресурси и справедливото 
и равноправно споделяне на ползите
следва да се осигури възможност за 
дискусии, като в същото време тя следва 
да допринася за рационализиране на 
условията за достъп в държавите членки 
и на структурата и действието на 
режимите за достъп и споделяне на 
ползите, а също и на условията за 
опростен достъп и споделяне на 
ползите в случаите на научни 
изследвания с нестопанска цел, на 
практикуването на достъп до колекции в 
ЕС и споделяне на ползите, на достъпа
и споделянето на ползите на
заинтересовани лица от ЕС в трети 
държави и на споделянето на най-добри 
практики.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – алинея -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящия регламент е 
справедливото и равноправно 
споделяне на ползите, произтичащи 
от използването на генетичните 
ресурси, като по този начин се 
допринесе за опазването на 
биологичното разнообразие и 
устойчивото използване на неговите 
компоненти в съответствие с целите 
на Конвенцията за биологичното 
разнообразие. 
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия Регламент се въвеждат 
правила, регулиращи достъпа до и
споделянето на ползите от генетичните 
ресурси и традиционните знания във 
връзка с генетичните ресурси, в 
съответствие с разпоредбите на 
Протокола от Нагоя към Конвенцията за 
биологичното разнообразие, отнасящ се 
за достъпа до генетични ресурси и 
справедливото и равноправно 
разпределение на ползите, произтичащи 
от тяхното използване.

С настоящия Регламент се въвеждат 
правила, регулиращи достъпа до и
справедливото и равноправно 
споделяне на ползите от генетичните 
ресурси и традиционните знания във 
връзка с генетичните ресурси, в 
съответствие с и с подкрепата на
разпоредбите на Протокола от Нагоя 
към Конвенцията за биологичното 
разнообразие, отнасящ се за достъпа до 
генетични ресурси и справедливото и 
равноправно разпределение на ползите, 
произтичащи от тяхното използване.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент определя 
задължения за ползвателите на 
генетични ресурси и традиционни 
знания във връзка с генетичните 
ресурси. Системата за прилагане на 
Протокола от Нагоя, която се 
създава с настоящия регламент, 
включва също мерки за улесняване на 
спазването на задълженията на 
ползвателите и рамка за мерки за 
мониторинг и контрол, която да бъде 
изработена и въведена от държавите 
— членки на Съюза. Настоящият 
регламент включва също разпоредби 
за насърчаване на дейностите на 
съответните участници с цел 
повишаване на осведомеността за 
значението на генетичните ресурси и 
свързаните с тях традиционни 
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знания и съответните въпроси, 
отнасящи се до достъпа и 
споделянето на ползите, както и 
дейностите, допринасящи за 
изграждането на капацитет в 
развиващите се страни, в 
съответствие с разпоредбите на 
Протокола от Нагоя.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият Регламент се отнася за 
генетичните ресурси, попадащи под 
действието на суверенни права на 
държави, както и за традиционните 
знания във връзка с генетични ресурси, 
до които е получен достъп след 
влизането в сила в ЕС на Протокола от 
Нагоя. Той се отнася също за ползите, 
произтичащи от използването на такива 
генетични ресурси и на традиционни 
знания, свързани с генетичните ресурси.

Настоящият Регламент се отнася за 
генетичните ресурси, както и за 
традиционните знания във връзка с 
генетични ресурси, до които е получен 
достъп или които се използват след 
влизането в сила в ЕС на Протокола от 
Нагоя. Той се отнася също за ползите, 
произтичащи от използването на такива 
генетични ресурси и на традиционни 
знания, свързани с генетичните ресурси, 
както и от последващите 
приложения и комерсиализация.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „генетични ресурси“ означава 
генетичен материал с реална или 
потенциална стойност;

(3) „генетични ресурси“ означава 
генетичен материал с реална или 
потенциална стойност, или негови 
производни;
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Изменение 31

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a)„производно“ означава 
съществуващо в естествен вид 
биохимично съединение, получено от 
генната експресия или метаболизма 
на биологични или генетични ресурси, 
дори ако не съдържа функционални 
единици на наследственост;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „ползвател“ означава физическо или 
юридическо лице, използващо 
генетични ресурси или традиционни 
знания във връзка с генетични ресурси;

(5) „ползвател“ означава физическо или 
юридическо лице, използващо 
генетични ресурси или традиционни 
знания във връзка с генетични ресурси, 
или извършващо последващата 
комерсиализация на генетични 
ресурси или продукти на основата на 
генетични ресурси или традиционни 
знания, свързани с генетичните 
ресурси;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „използване на генетични ресурси“ 
означава провеждане на научно-
изследователски и развойни дейности 
относно генетичния или биохимичния 
състав на генетични ресурси;

(6) „използване на генетични ресурси“ 
означава провеждане на научно-
изследователски и развойни дейности 
относно генетичния или биохимичния 
състав на генетични ресурси, 
включително чрез прилагане на 
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биотехнологии;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 10а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) „незаконно придобити 
генетични ресурси“ означава 
генетични ресурси и свързани с тях 
традиционни знания, до които е 
получен достъп в нарушение на 
приложимите международни и 
национални законови или подзаконови 
изисквания за достъп и споделяне на 
ползите в страната на произход;

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 3 – алинея 10б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) „биопиратство“ означава 
използване или последваща 
комерсиализация на незаконно 
придобити генетични ресурси или 
продукти, производни на такива 
ресурси, или свързани с тях 
традиционни знания;

Изменение 36
Предложение за регламент

Член 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Определение за каталог
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Генетичните каталози се състоят 
от индивиди, принадлежащи към 
определен вид. Следващият по 
важност елемент са местните 
популации (местни видове, екотипове, 
ендемични видове, сортове или дори 
подвидове). По отношение на 
проследимостта генетичните 
каталози изискват обективен метод 
за баркодиране, който да бъде основан 
на технологии за определяне на 
поредици ДНК.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 4 – алинея -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Използването и 
комерсиализацията на незаконно 
придобити генетични ресурси са 
забранени в ЕС.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 4 – параграф -1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ползвателите са длъжни да
упражняват надлежно усърдие, за да 
установяват със сигурност, че 
използваните генетичните ресурси и 
съответните традиционни знания са 
придобити в съответствие с 
действащото законодателство относно 
достъпа и споделянето на ползите или 
съответните подзаконови изисквания,
както и че ползите (когато има 
такива) се споделят справедливо и
равноправно, съгласно взаимно 
договорени условия. Ползвателите 
трябва да потърсят, съхраняват и 

1. Ползвателите са длъжни да полагат 
дължима грижа, за да установяват със 
сигурност, че използваните генетичните 
ресурси и съответните традиционни 
знания са придобити в съответствие с 
действащото законодателство относно 
достъпа и споделянето на ползите или 
съответните подзаконови изисквания
след получаването на предварително 
давано информирано съгласие, когато 
това се изисква, и при пълно спазване 
на съществуващите задължения 
относно справедливото и равноправно
споделяне при взаимно договорени 
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предават на следващите ползватели 
информация относно достъпа и 
споделянето на ползите.

условия. Ползвателите трябва да 
потърсят, съхраняват и предават на 
следващите ползватели информация 
относно достъпа и споделянето на 
ползите и спазването на разпоредбите 
на настоящия регламент.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Генетичните ресурси и 
свързаните традиционни знания се 
предават на други ползватели само 
при предварително давано 
информирано съгласие и взаимно 
договорени условия. Следващите 
ползватели могат да използват 
получения материал съобразно 
първоначалните условия. Ако няма 
предварително давано информирано 
съгласие и взаимно договорени условия 
или следващите ползватели очакват 
да използват генетичните ресурси 
или традиционните знания при 
условия, които не са включени в 
първоначалните условия, те трябва 
да потърсят предварително давано 
информирано съгласие от страната 
на произход и взаимно договорени 
условия преди започването на новата 
употреба.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. По отношение на генетичните 
ресурси, произхождащи от области 
извън национална юрисдикция, или за 
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които не може да се установи 
страната на произход, или не е 
възможно да се предостави или 
получи предварително давано 
информирано съгласие, новите 
ползватели предвиждат споделяне на 
ползите с Фонд на Съюза за споделяне 
на ползите, предназначен за опазване 
на биологичното разнообразие в 
световен мащаб до създаването на 
световен многостранен механизъм за 
споделяне на ползите съгласно член 10 
от Протокола от Нагоя. 

Изменение 41
Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да потърсят, съхраняват и предават на 
следващи ползватели информация 
относно:

a) да потърсят, съхраняват и предават на 
следващи ползватели информация 
относно международно признатия 
сертификат за съответствие с 
изискванията, в случай на генетични 
ресурси, до които е предоставен 
достъп в страни по Протокола от 
Нагоя, упражняващи своите 
суверенни права в съответствие с 
член 6 от Протокола от Нагоя; или, 
ако такъв няма:

(1) датата и мястото на достъпа до 
генетичните ресурси и 
традиционните знания във връзка с 
тези генетични ресурси;
(2) описанието на използваните 
генетични ресурси или на 
традиционните знания във връзка с 
тези генетични ресурси, включително 
наличните уникални 
идентификатори;
(3) източника, от който пряко са 
получени ресурсите или знанията, 
както и последващите ползватели на 
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генетичните ресурси или на 
традиционните знания във връзка с 
тези ресурси;
(4) наличието или отсъствието на 
права и задължения във връзка с 
достъпа и споделянето на ползите;
(5) решенията за достъп и съвместно 
договорените условия, в съответните 
случаи;

Обосновка

Параграфи 1—5 от член 4, параграф 2 преминават към следващото изменение.

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) да потърсят, съхраняват и 
предават на следващи ползватели 
информация относно:
(1) датата и мястото на достъпа до 
генетичните ресурси и 
традиционните знания във връзка с 
тези генетични ресурси;
(2) описанието на използваните 
генетични ресурси или на 
традиционните знания във връзка с 
тези генетични ресурси, включително 
наличните уникални 
идентификатори;
(3) източника, от който пряко са 
получени ресурсите или знанията, 
както и последващите ползватели на 
генетичните ресурси или на 
традиционните знания във връзка с 
тези ресурси;
(4) наличието или отсъствието на 
права и задължения във връзка с 
достъпа и споделянето на ползите;
(5) решенията за достъп и съвместно 
договорените условия, в съответните 
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случаи;

Обосновка

Параграфи 1—5 от член 4, параграф 2 са преместени под новата буква аа).

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а) – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) решенията за достъп и съвместно 
договорените условия, в съответните
случаи;

(5) решенията за достъп и съвместно 
договорените условия, включително 
мерките за споделяне на ползите в 
съответните случаи;

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За ползвателите, придобили
генетичен ресурс от колекция, вписана в 
Европейския регистър на ползващи се с 
доверие колекции, посочен в член 5, 
параграф 1, ще се счита, че са
упражнили надлежно усърдие във
връзка с търсенето на информация 
относно достъпа и споделянето на 
ползите от генетични ресурси и 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси.

4. За ползвателите, получили достъп до
генетичен ресурс или традиционни 
знания, свързани с генетичен ресурс,
от колекция, вписана в Европейския 
регистър на ползващи се с доверие 
колекции, посочен в член 5, параграф 1,
и предоставили документацията, 
която са придобили от тази колекция 
заедно с генетичните ресурси или 
традиционните знания, се счита, че са
положили дължима грижа във връзка с 
търсенето на информация относно 
достъпа и споделянето на ползите от 
генетични ресурси и традиционни 
знания във връзка с генетичните 
ресурси.
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Изменение 45

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове, с цел да установява правила за 
споделянето на ползите в 
съответствие с параграф 1в до [шест 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент]. Тези правила 
изискват споделяне на ползите поне 
на равнището на най-добрите 
практики в съответния сектор и 
определят условията за споделяне на 
непаричните ползи. 

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да прилага стандартизирани 
процедури за обмяна с други колекции 
на образци на генетични ресурси и 
съответна информация, както и за 
доставка на трети лица на образци на 
генетични ресурси и съответна 
информация за тяхно ползване;

a) да прилага стандартизирани 
процедури за обмяна с други колекции 
на образци на генетични ресурси и 
съответна информация относно 
традиционните знания, свързани с 
генетичните ресурси, както и за 
доставка на трети лица на образци на 
генетични ресурси и съответна 
информация за такива знания за тяхно 
ползване;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да доставя образци на генетични б) да доставя образци на генетични 
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ресурси и съответна информация на 
трети лица за тяхно ползване винаги 
придружени с документация, доказваща 
че ресурсите и информацията са 
придобити в съответствие с 
действащите нормативни изисквания и, 
когато случаят е такъв, в съответствие с 
взаимно договорени условия за 
справедливо и равноправно споделяне 
на ползите;

ресурси и съответна информация на 
трети лица за тяхно ползване винаги 
придружени с документация, доказваща 
че ресурсите и информацията са 
придобити в съответствие с 
действащите законови или подзаконови
изисквания относно достъпа и
споделянето на ползите и, когато 
случаят е такъв, в съответствие с 
взаимно договорени условия за 
справедливо и равноправно споделяне 
на ползите;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) да полага усилия, в 
сътрудничество с коренното 
население и местните общности, 
други колекции, органи на властта, 
организации или институции, по 
целесъобразност, за документиране 
на традиционните знания, свързани с 
генетичните ресурси, или да 
предоставя наличната информация за 
такива знания с цел подпомагане на 
защитата на съответните права и 
улесняване на ползването на такива 
знания при пълно спазване на 
съответните права; 

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) допринася за повишаване на 
осведомеността за значението на 
генетичните ресурси и свързаните с 
тях традиционни знания и 
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съответните въпроси, отнасящи се 
до достъпа и споделянето на ползите, 
в съответствие с разпоредбите на 
член 21 от Протокола от Нагоя;   

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква д в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) допринася за изграждането на 
капацитет в развиващите се страни 
в съответствие с разпоредбите на 
член 22 от Протокола от Нагоя;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ползвателите са длъжни да 
декларират пред компетентните власти, 
определени в съответствие с член 6, 
параграф 1, че са упражнили надлежно 
усърдие съгласно член 4, съответно 
при подаване на искане за одобрение 
на пазарното разпространение на 
продукт, разработен въз основа на 
генетични ресурси или на 
традиционни знания във връзка с 
такива ресурси, или ако такова 
разрешение не се изисква — да 
декларират същото към момента на 
комерсиализация на продукта. 

2. Ползвателите са длъжни да 
декларират пред компетентните власти, 
определени в съответствие с член 6, 
параграф 1, че са изпълнили 
разпоредбите на член 4, и представят 
съответната информация при:
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) установяване на предварително 
дадено информирано съгласие и 
взаимно договорени условия;

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) получаване на финансиране за 
научни изследвания, включващи 
използването на генетични ресурси и 
традиционни знания във връзка с 
генетични ресурси; 

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подаване на заявки за патенти или 
за права върху нов сорт растения пред 
съответните национални, регионални 
или международни институции, 
включващи inter alia достъпа до 
генетични ресурси, продукти, 
включително производни, и процеси, 
получени от използването на 
биотехнологии, или традиционните 
знания, свързани с генетичния ресурс; 
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Изменение 55

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подаване на искане за одобрение на 
пазарното разпространение на 
продукт, разработен въз основа на 
генетични ресурси или на 
традиционни знания във връзка с 
такива ресурси, или 

(Текстът е от края на член 7, параграф 2)

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На всеки две години
компетентните органи са длъжни да
предават на Комисията информацията, 
получена въз основа на посоченото в 
параграфи 1 и 2. Комисията следва да
обобщава получената информация и да 
я предоставя на Клиринговата къща за 
достъпа и споделянето на ползите.

3. Компетентните органи проверяват 
информацията, предоставена 
съгласно букви б) — д), и в срок от 
три месеца предават на Комисията 
информацията, получена въз основа на
настоящия член. В срок от три 
месеца Комисията обобщава получената 
информация и предоставя на 
Клиринговата къща за достъпа и 
споделянето на ползите, както и на 
обществеността, в лесно достъпен 
отворен формат информацията, 
изисквана за международно признат 
сертификат.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка асоциация на ползватели може 1. Всяка асоциация на ползватели или 
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да подаде заявка до Комисията за 
признаване за най-добра практика на 
комбинация от процедури, инструменти 
или механизми, разработена от нея и 
върху която тя упражнява надзор.
Заявката следва да бъде придружена от 
доказателства и информация.

организация с интерес и експертен 
опит в използването на генетични 
ресурси и достъпа и споделянето на 
ползите може да подаде заявка до 
Комисията за признаване за най-добра 
практика на комбинация от процедури, 
инструменти или механизми, 
разработена от нея и върху която тя 
упражнява надзор. Заявката следва да 
бъде придружена от доказателства и
информация.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай че въз основа на данните и 
доказателствата, подадени от дадена 
асоциация на ползватели, Комисията
установи че съответната комбинация от 
процедури, инструменти и механизми, 
ако бъдат реално приложени от 
ползвател, му дават възможност да 
спази задълженията си по членове 4 и 7, 
Комисията следва да признае тази 
комбинация за най-добра практика.

2. Комисията оценява всяко 
заявление, като отчита 
информацията и доказателствата 
от заявителя, съответните 
доставчици, ползватели, органи, 
институции, междуправителствени 
организации, както и представители 
на коренното население и местните 
общности, неправителствени 
организации и други участници, по 
целесъобразност. Въз основа на тези 
данни и доказателства Комисията
установява дали съответната 
комбинация от процедури, инструменти
или механизми, ако бъдат реално 
приложени от ползвател, му дават 
възможност да спази задълженията си 
по членове 4 и 7, включително 
свързаните с получаването на 
предварително давано информирано 
съгласие и справедливото и 
равноправно споделяне на ползите при 
взаимно договорени условия, по 
целесъобразност. Комисията признава
за най-добра практика комбинацията 
от процедури, инструменти или 
механизми, за която е представено 
заявление, ако тази комбинация дава 
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възможност на ползвателите да 
изпълняват задълженията си по по-
надежден и ефективен начин от 
другите съществуващи или 
разработвани комбинации.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато използването на 
генетични ресурси или свързани с тях 
традиционни знания има потенциал 
да доведе до разработването на 
лекарствени продукти, 
представляващи интерес за 
доставчика и важни за 
упражняването на правата на човека 
на най-високите достижими здравни 
стандарти, достъпът до тези 
продукти на приемлива цена може да 
бъде важен аспект от справедливото 
и равноправно споделяне на ползите и 
най-добрите практики в 
съответните области отчитат 
това.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато използването на 
генетични ресурси или свързани с тях 
традиционни знания може да окаже 
влияние върху продоволствената 
сигурност, например като доведе до 
ограничаване на възможностите на 
земеделските производители за 
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пресаждане или размяна на семена, 
избягването на такова влияние може 
да бъде важен аспект от 
справедливото и равноправно 
споделяне на ползите и най-добрите 
практики в съответните области 
отчитат това.

Изменение 61
Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проверки могат да се извършват и 
когато даден компетентен орган 
разполага със съответна информация, 
включително въз основа на основателна 
загриженост, изразена от трети лица, 
относно спазването на настоящия 
Регламент от страна на определен 
ползвател.

3. Проверки се извършват и когато 
даден компетентен орган разполага със 
съответна информация, включително 
въз основа на основателна загриженост, 
изразена от трети лица, относно 
спазването на настоящия Регламент от 
страна на определен ползвател.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) глоби; a) глоби, пропорционални на 
стойността на използването на 
съответните генетични ресурси;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) незабавно временно прекратяване на 
конкретното ползване;

б) незабавно временно прекратяване на 
конкретното ползване, включително 
комерсиализацията на продукти на 
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основата на генетичните ресурси и 
свързаните с тях традиционни 
знания;

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи следва да
сътрудничат помежду си и с 
административните органи на трети 
държави, както и с Комисията, за да 
осигурят спазването на настоящия 
Регламент.

1. Компетентните органи сътрудничат 
помежду си и с административните 
органи на трети държави, както и с 
Комисията, за да засилят 
ефективната координация и да
осигурят спазването на настоящия 
Регламент. Провежда се 
сътрудничество и с други съответни 
участници, включително колекции, 
неправителствени организации и 
представители на коренното 
население и местните общности, 
когато това е от значение за 
правилното прилагане на Протокола 
от Нагоя и настоящия регламент.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи следва да
обменят с компетентните органи на 
други държави членки и с Комисията
информация относно сериозните 
пропуски, установени при проверките 
по член 9, параграф 1, както и относно 
наложените съгласно член 11 санкции.

2. Компетентните органи получават 
информация от съответните 
участници и обменят помежду си
информация относно сериозните 
пропуски, установени при проверките 
по член 9, параграф 1, както и относно 
наложените съгласно член 11 санкции
— с компетентните органи на други 
държави членки и с Комисията.
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Изменение 66

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията цели да постигне 
договорености с Европейското 
патентно ведомство и Световната 
организация за интелектуална 
собственост, за да осигури включване 
на генетичните ресурси и техния 
произход в регистрациите на 
патенти.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Платформа на ЕС за достъпа до 
генетични ресурси 

Платформа на ЕС относно достъпа и 
споделянето на ползите

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящото се създава Платформа 
на ЕС за достъп до генетични ресурси и 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси.

1. С настоящото се създава Платформа 
на ЕС за достъп до генетични ресурси и 
традиционни знания във връзка с 
генетичните ресурси и справедливото и 
равноправно споделяне на ползите.
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Изменение 69

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Платформата на ЕС следва да 
допринася за рационализиране на 
условията за достъп на равнището на ЕС 
посредством обсъждане на съответните 
въпроси, включително на структурата и 
действието на режимите за достъп, 
установени в държавите членки, а също
и на опростен достъп в случаите на 
научни изследвания с нестопанска цел, 
на практикуването на достъп до 
колекции в ЕС, на достъпа на 
заинтересовани лица от ЕС в трети 
държави и на споделянето на най-
добри практики.

2. Платформата на ЕС следва да 
допринася за рационализиране на 
условията за достъп на равнището на ЕС 
посредством обсъждане на съответните 
въпроси, включително на структурата и 
действието на режимите за достъп, 
установени в държавите членки,
насърчаване на научните изследвания, 
допринасящи за съхраняването и
устойчивото използване на
биологичното разнообразие, особено в 
развиващите се страни, включително
опростен достъп в случаите на научни 
изследвания с нестопанска цел, на 
практикуването на достъп до колекции в 
ЕС, на достъпа на заинтересовани лица 
от ЕС в трети държави и взаимно 
договорените условия след 
получаването на предварително 
давано информирано съгласие, 
практиките за споделяне на ползите, 
прилагането и по-нататъшното 
разработване на най-добри практики и 
функционирането на мерките за 
уреждане на спорове.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяка държава членка, както и 
Комисията, може да номинира по един 
редовен член на Платформата на ЕС. По 
целесъобразност могат да бъдат 
канени заинтересовани лица и други 
експерти по въпросите, разглеждани в 
настоящия Регламент.

4. Всяка държава членка, както и 
Комисията, може да номинира по един 
редовен член на Платформата на ЕС.
Канят се заинтересовани страни, 
представители на съответни 
междуправителствени и
неправителствени организации и
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други експерти по въпросите, 
разглеждани в настоящия регламент.

Изменение 71
Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) създаване на каталог на 
наличните генетични ресурси, 
произхождащи от всяка държава 
членка, съгласно член 7 от 
Конвенцията за биологичното 
разнообразие, с цел информация за 
тяхното биологично разнообразие. 
Същевременно следва да се насърчава 
изработването на каталози на 
генетичните ресурси на трети 
страни с цел подобряване на 
прозрачността на достъпа на 
ползвателите.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) в случаи, в които генетични 
ресурси и свързани с тях традиционни 
знания са използвани незаконно или в 
неспазване на предварително 
даваното информирано съгласие или 
взаимно договорените условия —
осигуряване на възможност 
компетентните за даване на достъп 
до генетични ресурси и подписване на 
взаимно договорени условия лица да 
предприемат правни действия за 
предотвратяване или прекратяване 
на такова използване, включително 
чрез искове за преустановяване на 
нарушение, и за обезщетение за 
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всички щети, произтичащи от него, 
както и, по целесъобразност, за 
конфискуване на съответните 
генетични ресурси. 

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) насърчаване на ползвателите и 
доставчиците да насочват ползите, 
произтичащи от използването на 
генетични ресурси, към опазването на 
биологичното разнообразие и 
устойчивото използване на неговите 
компоненти.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гг) подкрепа за регионалното 
сътрудничество за споделяне на 
ползите по отношение на 
трансграничните генетични ресурси 
и свързаните с тях традиционни 
знания.

Изменение 75
Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква г д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гд) след влизането в сила на фонда, 
който цели да създаде Конвенцията за 
биологичното разнообразие, или всеки 
друг фонд, посветен на този въпрос, 
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Комисията и държавите членки 
насърчават включването в тези 
фондове на редове за финансиране на 
проучването и изготвянето на 
каталози на генетичните ресурси. 

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 14а (нов) – Заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фонд на Съюза за споделяне на 
ползите

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 14а (нов) – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
Фонд на Съюза за споделяне на 
ползите.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 14а (нов) – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Фондът получава приходи от 
прилагането на член 4, параграф 1в.
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Изменение 79

Предложение за регламент
Член 14а (нов) – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове за установяване на 
процедурите за прилагане и 
функциониране на Фонда на Съюза за 
споделяне на ползите с цел 
финансиране на опазването на 
биологичното разнообразие в световен 
мащаб. 

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 15а (нов) – Заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултативен форум

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 15а (нов) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира, че при 
прилагането на регламента се 
осигурява балансирано участие на 
представителите на държавите 
членки и съответните организации 
на доставчици, организации на 
ползватели, междуправителствени и 
неправителствени организации, 
както и представители на коренното 
население и местните общности. 
Тези страни допринасят по-
конкретно за определяне и 
преразглеждане на делегираните 
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актове по член 4, параграф 5, член 9, 
параграф 8 и член 14а, параграф 3 и за 
прилагането на членове 5, 7 и 8, и 
евентуалните насоки за установяване 
на взаимно договорени условия. Те се 
срещат в рамките на Консултативен 
форум. Процедурният правилник на 
форума се изработва от Комисията. 

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 16а (нов)
Директива 2008/99/ЕО
Член 3 – параграф iа) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16a. В член 3 от Директива 
2008/99/EО се добавя следната точка, 
считано от ...*:
биопиратство.“
*OВ: една година след датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 16б (нов)
Директива 2008/99/ЕО
Приложение А – тире (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16б. В приложение А към Директива 
2008/99/EО се добавя следното тире, 
считано от ...*:
„ - Регламент (ЕС) № .../2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от... относно достъпа до генетични 
ресурси и за справедливо и 
равноправно споделяне на ползите, 
произтичащи от тяхното използване 
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в ЕС.“
*OВ: една година след датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.
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